LIJST VAN BESLUITEN GEMEENTERAAD OEGSTGEEST
genomen in de vergadering van de raad van 30 maart 2017
nb: Stemverhoudingen worden alleen aangegeven indien de besluitvorming niet unaniem was
Voorstel
nr.

ONDERWERP

BESLUIT

5a

Z-17-102696

Reactie op de brief van Gedeputeerde Staten over
financieel toezicht begroting 2017.
(initiatiefvoorstel van het presidium)

 aan GS te reageren met bijgevoegde brief.

5b

Z-17-101462

Overnemen aanbevelingen RKC inzake rapport
SP71.
(initiatiefvoorstel van het presidium)

 het college opdracht te geven de aanbevelingen die zijn gedaan in het rapport
‘Oegstgeest en Servicepunt71, evaluatie van de samenwerking’ uit te werken en
daarover uiterlijk 1 juli 2017 te rapporteren:
Aanbeveling 1:
Onderzoek de mogelijkheden om meer efficiencywinst uit de samenwerking in het
kader van Servicepunt71 te halen en bekijk daarbij met name de mogelijkheden om
de eigen formatie op het vlak van bedrijfsvoering terug te brengen.
Aanbeveling 2:
1. Inf0rmeer de raad over en betrek de raad bij de ontwikkelingen die zich
voordoen bij Servicepunt71. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van
informatiebrieven of het organiseren van bijeenkomsten waar ook de directie en
medewerkers van Servicepunt aanwezig zijn.
2. Verstrek informatie aan de raad die de raad in staat stelt om te beoordelen in
hoeverre de gemeente met de samenwerking in het kader van Servicepunt71 haar
doelstellingen weet te bereiken. Ga bij de raad na welke informatiebehoefte er is.
Aanbeveling 3:
Zorg samen met de andere Servicepunt71-gemeenten ervoor dat met voortvarendheid
een formeel besluit wordt genomen over een nieuwe afrekensystematiek. Betrek bij
deze keuze de constatering dat in de nieuwe systematiek een relatief groot aandeel
(50%) via een vaste verdeelsleutel over de gemeenten wordt verdeeld, waardoor geen
volledige outputfinanciering wordt gerealiseerd.
Voorstel geamendeerd aangenomen.
 Amendement A van LOKAAL en D66 ‘Overnemen aanbevelingen RKC inzake rapport
SP71’ met 8 stemmen voor en 0 stemmen tegen aangenomen.
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Voorstel
nr.

ONDERWERP

BESLUIT

5c

Z-16-100402

Reactie op Kadernota 2016 RDOG HM.

de volgende reactie op de Kadernota 2018 van de Regionale Dienst Openbare
Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) aan het Algemeen Bestuur kenbaar te
maken:
- in de Kadernota 2018 worden voor de schillen 1 en 2 gedetailleerd de financiële
consequenties uitgewerkt. Voor de schillen 3 en 4 ontbreekt deze detaillering. Wij
verzoeken u dit in de Programmabegroting 2018 alsnog te doen;
- in de Kadernota 2018 wordt aangegeven dat het aantal inwoners en kinderen zal
stijgen. Wij verzoeken u bij het opstellen van de Programmabegroting 2018 deze
stijging inzichtelijk te maken;
- in de Kadernota 208 wordt aangegeven dat per 2018, op basis van het voorstel van
het Ministerie van VWS, het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) van het Rijk wordt
overgeheveld naar de gemeente. Wij verzoeken u bij het opstellen van de
Programmabegroting 2018 de verdeling van de RVP middelen zichtbaar te maken op
basis van de leeftijd van de kinderen in de groepen 0-4 jaar.

5d

Z-16-100212

Vaststellen van de zienswijze op de 1e begrotingswijziging 201 7 van de RDOG HM.

de volgende zienswijze ten aanzien van de 1e begrotingswijziging voor 2017 van de
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) naar voren
te brengen:
- de gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmering(en) ten aanzien van het
vaststellen van de 1e begrotingswijziging voor 2017 van 22 december 2016 door het
Algemeen Bestuur.

6

Z-16-17981

Businesscase Plan De Voscuyl.

1.

te kiezen voor het scenario II (Sam-Sam) in de variant waarbij de schuldenlast van de
gemeente niet omhoog gaat, zoals beschreven in de businesscase in bijlage B2 op
pagina 72;
2. het college op te dragen de keuze voor het scenario te verwerken in de perspectiefnota 2018-2021, zodat de raad kan overgaan tot een definitieve beslissing over de
toewijzing van gelden;
en daarbij het college voor de verdere uitwerking de volgende aandachtspunten mee
te geven:
- de robuustheid van de sportverenigingen als partner bij het verder ontwikkelen
van De Voscuyl en hierbij als gemeente maximaal te ondersteunen in aanloop
naar onder andere de noodzakelijke gemeentegarantie;
- zorgen voor balans tussen het veranderend gebruik van De Voscuyl en het effect
daarvan op (verkeer, licht, groen en waterberging) omgeving en omwonenden en
rekening te houden met de eventuele financiële gevolgen daarvan;
- organiseren dat direct omwonenden in de uitvoering van het plan betrokken
worden en mee kunnen praten over de effecten op verkeer, licht, groen en
water(berging);
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Voorstel
nr.

ONDERWERP

BESLUIT

-

verenigingen en gemeente gaan in gesprek over de mogelijkheden voor het
overdragen van het beheer en eventueel het eigendom van de grond in de
toekomst;
verenigingen en gemeente kijken bij de verdere uitwerking samen naar een
optimaal gevolg en verdeling van versnelde afschrijvingen als gevolg van de
herinrichting;
betrekken van het waarborgfonds sport vanwege expertise en voor het delen van
de garantstelling.

Voorstel geamendeerd aangenomen.
 Amendement B van D66 ‘Keuze scenario nav Business Case Vocuyl’ met 18 stemmen
voor en 0 stemmen tegen aangenomen.
 Amendement C van Hart voor Oegstgeest ‘Keuze scenario voor Business Case Plan
De Voscuyl’ ingetrokken.
7

Z-15-07627

Nota zienswijzen Klinkenbergerplas.

 wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de Nota zienswijzen
Klinkenbergerplas.
Voorstel met 10 stemmen voor en 8 stemmen tegen geamendeerd aangenomen.
 Amendement A van D66 en VVD ‘Wensen en bedenkingen ontwerp herinrichting
Klinkenbergerplas’ met 10 stemmen voor en 8 stemmen tegen aangenomen.

8

Z-15-06975

Vaststellen Mobiliteitsplan Oegstgeest 2017-2027.

 het Mobiliteitsplan Oegstgeest 2017-2027 vast te stellen, dat een duidelijke
ontwikkelrichting op het 0gebied van verkeersveiligheid, bereikbaarheid en
leefbaarheid bevat en een daarop gericht aanpak voor de komende tien jaar.

9

Z-17-102451

Gedeeltelijke opheffing geheimhouding
overeenkomst Poelgeest Marina.

 de opgelegde geheimhouding d.d. 22 december 2016 (bekrachtigd d.d. 22 december
2016), conform artikel 25 , derde lid, gemeentewet jo. artikel 10 eerste lid, onder c en
f van de Wob, op de samenwerkingsovereenkomst met Poelgeest Marina gedeeltelijk
openbaar te maken, met dien verstande dat de geheimhouding op de bedragen niet
wordt opgeheven.

12

Bekrachtigen oplegging geheimhouding stukken ex
artikel 25 lid 3 Gemeentewet.
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Voorstel
nr.

14

ONDERWERP

BESLUIT

Z-17-101076

Geheimhouding bijlage bij meerjarenprogramma
grondexploitaties 2017.

1.

Z-16-18606

Lijst van ingekomen stukken.

 de lijst van ingekomen stukken vast te stellen.

met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet de door het college
opgelegde geheimhouding met betrekking tot collegebesluit Z/17/101076/193456 ten
aanzien van de bijlage “Geheime bijlagen bij het Meerjarenprogramma
Grondexploitaties 2017” te bekrachtigen, in verband met de financiële belangen van
de gemeente;
2. de opgelegde geheimhouding op te heffen op het moment van afsluiting van alle
grondexploitaties in bedoelde bijlage.

4

